
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2456العدد: 

26-07-2019 

 تقرير: األحداث األمنية في بعض المخيمات بلبنان كانت تؤدي إلى نزوح كبير بين الفلسطينيين السوريين  •

 مسؤول ملف التعليم يدعو األهالي في مخيم اليرموك لتسجيل أبنائهم الطلبة •

 طيني في السجون السورية تجدد مناشدتها لمعرفة مصير نجلهاعائلة معتقل فلس •

 "أهالي مخيم حندرات يجددون مطالبتهم األونروا بتحمل مسؤولياتها تجاههم"



 

 آخر التطورات 

جّدد الالجئون الفلسطينيون من أبناء مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب مطالبتهم 
 لوكالة األونروا لتقديم يد العون والمساعدة لهم، وإعادة إعمار منازلهم المدمرة في المخيم. 

ولفت األهالي أن غالبية أبناء المخيم يعيشون في منازل مستأجرة، والتي أرهقت كاهل 
 ، وسط انتشار للفقر والبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وغيرها. األهالي

 
وعّبر األهالي عن سخطهم من حالة الالمباالة بمعاناتهم، وحّملوا وكالة األونروا مسؤولية 

 إيجاد البدائل والحلول لالجئين الفلسطينيين، كمؤسسة تسعى إلغاثتهم. 

همال الجهات المختصة ولجنة الحّي مخيمهم، وقالوا "إن كما يشكو أهالي المخيم من إ 
يم حندرات في تراجع وتتقدم إال مخ وتعمرالمناطق األخرى في حلب يعود أهلها إليها تزدهر 

 .دائم"

% من  90وكان المخيم قد تعرض للقصف واألعمال العسكرية أدت إلى دمار أكثر من 
 .2013-04-27أهله عن منازلهم يوم المخيم دمارًا كليًا وجزئيًا، وتهجير 

إلى ذلك، تطرقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في تقريرها التوثيقي الذي 
تحت عنوان "اللجوء الفلسطيني السوري في لبنان" إلى توتر شهر الجاري أصدرته بداية ال



 

الحلوة وتأثيرها على األوضاع األمنية في المخيمات الفلسطينية في لبنان وخاصة مخيم عين 
 فلسطينيي سورية.

وذكر التقرير أن الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية توجهوا للسكن داخل وخارج  
المخيمات الفلسطينية في المناطق اللبنانية الخمس بنسب مختلفة، وتأثروا باألحداث األمنية 

مخيم الرشيدية في مدينة  التي كانت تشهدها بعض المخيمات بين الفترة واألخرى كما في
صور، أو مخيمات صيدا )عين الحلوة والمية ومية(، والتي كانت في الغالب تؤدي إلى نزوح 

 كبير بين األهالي بمن فيهم فلسطينيو سورية.

 
وأشار التقرير إلى "إن األحداث التي وقعت في مخيم عين الحلوة خالل فترة وجود الفلسطينيين 

استقرار التي يشهدها المخيم، والوضع القانوني المتأرجح والمعيشي السوريين، وحالة الال 
المتردي، جعلت من الالجئين الفلسطينيين من سورية الحلقة األضعف ليصبحوا بعد ذلك 

 عرضة لالتهام واالعتقال وإلصاق التهم"

 :التقرير اضغط على الرابط التالي لتحميل النسخة االلكترونية من

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/prsinlebanon2019.pd
f 



 

في جنوب دمشق، دعا مسؤول ملف التربية والتعليم لطالب مخيم اليرموك "وليد الكردي" 
األهالي المتواجدين في مخيم اليرموك، للمبادرة بتسجيل أبنائهم الطالب لكافة الصفوف 

 .2019/2020مستجدين للعام الدراسي وال

إلى أن التسجيل في مدرسة الجرمق بشارع المدارس في المخيم، عند الساعة  وأشار الكردي 
 الثانية عشرة من كل ظهر يوم سبت.

( عائلة من سكان المخيم الذين اضطروا لمغادرته استطاعوا العودة إلى المخيم 280وكانت )
ين بعد الحصول على موافقات أمنية على الرغم من تشديد النظام على عدم عودة الالجئ

 الفلسطينيين وعدم توفر الخدمات بكافة انواعها.

إلى ذلك، جددت عائلة المعتقل الفلسطيني في سجون النظام السوري "محمد عيسى الحوراني" 
مناشدتها لمعرفة مصير نجلها، وخاصة المفرج عنهم من المعتقالت تمكن من رؤيته أو 

 حصل على معلومات بشأنه.

 
، من قبل أمن الدولة في درعا البلد 2013-شهر تشرين الثانيوكان الحوراني قد اعتقل في 

 .1982ولم تتلق عائلته أي خبر عنه منذ اعتقاله، وهو من مواليد مخيم درعا عام 

 



 

وقالت العائلة في مناشدتها "الرجاء ممن يعرف أية معلومة عن "محمد" التواصل معنا لنطمئن 
 وغموض مصيره لحظة بلحظة"عائلته التي تعيش ألم غيابه المرير 

( معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري 1759هذا ووثقت مجموعة العمل حتى اآلن )
 ( قضوا تحت التعذيب منهم نساء وكبار في السن.606اليزال مصيرهم مجهواًل، و)


